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1.

INLEIDING

1.1.

Aanleiding voor het plan

Het Noord-Hollands Duinreservaat is een 5500 hectare groot Natura 2000 gebied in
eigendom van de Provincie Noord-Holland en door de Provincie op basis van een in 1990
gesloten 50- jarige beheerovereenkomst in beheer gegeven aan PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland, o.a. vanwege de functie als waterwingebied. PWN beschermt het
waterwingebied en beheert de natuur. Het natuurbeheer is de aanleiding voor het
voornemen van PWN om een schaapskooi te bouwen.
Het Noord-Hollands Duinreservaat heeft zeer hoge natuurwaarden. Het beoogde terrein
voor schapenbegrazing is ca 380 hectare groot en is het meest noordelijke terreingedeelte
van het Noord-Hollands Duinreservaat. Het betreffende duinterrein bij Bergen en gelegen
in de gemeente Bergen is kalkarm en is een kleinschalig mozaïek landschap. Het beheer is
gericht op het behoud van dit kleinschalig mozaïek landschap en open houden van het
open duinlandschap.
Een schaapskudde kan een prima bijdrage leveren om grassen en jonge boomopslag in
een vroeg stadium terug te dringen, meer mozaïekpatronen in de vegetatie aan te brengen
en daarmee een gunstige invloed uit oefenen op de soortensamenstelling van de vegetatie
en daarmee de biodiversiteit in het gebied. Het terrein wordt veelvuldig bezocht door
bewoners van de aanliggende dorpen, dagtoeristen en vakantiegangers. Een schaapskooi
kan verschillende doelen dienen. Naast het onderbrengen van schapen kan een
schaapskooi de maatschappelijke betrokkenheid met natuurbeheer versterken.

De beoogde bouw en het gebruik van een schaapskooi in het duingebied is in strijd met het
geldende bestemmingsplan. Planologische medewerking kan daarom uitsluitend worden
verleend middels een bestemmingsplanherziening of een omgevingsvergunning op grond
van de wet WABO. In dit geval is gekozen voor de procedure van de omgevingsvergunning.
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Voor de schaapskooi is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten:
•
•
•
•

Bouwen (van de nieuwe schaapskooi nabij de Zeeweg)
Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Inrit/uitrit (voor de toegang van de nieuwe schaapskooi vanaf de Zeeweg)
Het oprichten en exploiteren van een inrichting (voorheen milieuvergunning)

Een ruimtelijke onderbouwing zoals deze is een indieningvereiste behorende bij de
activiteit “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening”.
Het slopen is volgens nieuwe regels bouwbesluit april 2012 meldingsplichtig. Het slopen
van bouwwerken en verharding is omscherven in paragraaf 1.3. en is onlosmakelijk
verbonden is met de bouw van het nieuwe bouwwerk. Voorafgaand aan de sloop zal
volgens de nieuwe regels van het Bouwbesluit 2012 een melding worden gedaan voor de
sloop van deze gebouwen en het straatwerk.
Voor de benodigde kapwerkzaamheden wordt op grond van de Boswet een
kapmelding/ontheffingsaanvraag met herplantplicht bij het bevoegde gezag aangevraagd.
1.2.

Begrenzing van het plangebied voor de schaapskooi

De begrenzing van het plangebied omvat de oppervlakte van het toegangspad vanaf de
Zeeweg naar de schaapskooi (circa 350 m2) en een oppervlakte van circa 900 m2 waarop
de nieuwe schaapskooi is gesitueerd met het direct daaromheen liggende erf. Het
betreffende perceel is kadastraal bekend: gemeente Bergen Sectie G. nummer 1036 en
maakt deel uit van één groot kadastraal duinperceel van circa 107 hectaren. Het perceel
wordt rondom begrensd door duingebied/bosgebied.
1.3.

Bestaande en toekomstige situatie

Bestaande situatie
Het duinterrein bij Bergen een kleinschalig mozaïek landschap. Het terrein kenmerkt zich
door grillige eikenopstanden met bijzondere mossoorten, vochtige berkenbosjes, slecht
ontwikkelde dennenopstanden met weinig tot geen bosverjonging, veel schrale
struikheidevelden en open duinen met een dichte vegetatie.
Het beoogde terrein voor schapenbegrazing is het meest noordelijke terrein van het NoordHollands Duinreservaat. Aan de oostkant ligt het dorp Bergen, aan de westkant het dorp
Bergen aan Zee. Aan de noordkant grenst het gebied aan Boswachterij Schoorl, in beheer
bij Staatsbosbeheer. Het duinterrein is op wegen en paden opengesteld voor publiek en
heeft, naast natuurbehoud, een belangrijke functie als recreatiegebied.
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Het terrein wordt veelvuldig bezocht door bewoners van de aanliggende dorpen,
dagtoeristen en vakantiegangers.

Luchtfoto van het beheersgebied van PWN en Staatsbosbeheer
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In het duingebied langs de Uilenvangersweg staat momenteel een beheersgebouw (140
m2) met een overkapte berging/fietsenstalling (30 m2) van PWN. Deze gebouwen worden
gebruikt door IVN voor natuureducatieve doeleinden en als kantineruimte voor de
gebiedsbeheerders van PWN. Rond het beheersgebouw ligt circa 630 m2 aan verharding
van klinkers, betonplaat en trottoirtegels. Het gebouw wordt op afspraak periodiek bezocht
door groepen bezoekers. Dit varieert van scholieren tot natuurliefhebbers.

Locatie nieuwe schaapskooi

Afbeelding met het huidige PWN beheersgebouw en de locatie van de nieuwe schaapskooi
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Het perceelsgedeelte waar de nieuwe schaapskooi is gesitueerd ligt zuidelijker nabij de
Zeeweg (N510). Nabij dit perceelsgedeelte is in 1950 een gebouwtje gerealiseerd met
daarin een pompstation dat middels een toegangspad vanaf de Zeeweg bereikbaar was.
Het pompstation, het bijbehorende ondergrondse leidingwerk en de verharding van het
toegangspad zijn gelijktijdig begin jaren ’90 verwijderd.
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Toekomstige situatie
Het toekomstige beheer is gericht op het behoud van het kleinschalig mozaïek landschap
en open houden van het open duinlandschap. Ondanks beheermaatregelen vergrassen de
open duingebieden sterk. Oorzaak hiervan zijn onder meer een te lage konijnenpopulatie in
combinatie met stikstofdepositie uit de lucht. Deze combinatie leidt tot een dichte
verstikkende grasmat die ten koste gaat van kwetsbare plantensoorten die kenmerkend
zijn voor het open kalkarme duinen. Veel duingebieden worden daarom begraasd met
runderen en pony’s. De kalkarme duinen in Bergen lijken voor deze vorm van begrazen
minder geschikt door de aanwezigheid van kwetsbare mossenvegetaties en Duinbuntgrasassaciaties. Juist in dit kalkarme duingebied is gekozen voor schapen, omdat er hier en
daar nog fraai ontwikkelde hellingen met Duinbuntgras-associaties voorkomen.
Een schaapskudde kan grassen en jonge boomopslag in een vroeg stadium terugdringen,
waarmee meer mozaïekpatronen in de vegetatie kunnen worden aangebracht. Dat oefent
een gunstige invloed uit op de soortensamenstelling van de vegetatie en de biodiversiteit in
het gebied. Met een geherderde schaapskudde kan begrazing juist worden ingezet op die
plaatsen die extra begrazing nodig hebben en daarmee een belangrijke bijdrage leveren
aan behoud van de biodiversiteit in het gebied. Er kan selectief worden begraasd waarbij
kwetsbare vegetaties kunnen worden ontzien. Deze gestuurde begrazing op een
oppervlakte van 380 hectare is met runderen en pony`s vrijwel onmogelijk. Voor behoud
van de landschappelijke waarde van dit gebied middels een geherderde kudde is een
schaapskooi noodzakelijk om de schaapskudde in dit gebied goed te kunnen inzetten.
Een schaapskooi kan verschillende doelen dienen;
Voor de schapen
1. Een centraal punt om schapen bij slechte weersomstandigheden onder te brengen
en plek waar zieke of verzwakte dieren tijdelijk ondergebracht kunnen worden;
2. Een plek waar schapen medicinaal behandeld kunnen worden zodat sporen van de
medicijn achter blijven in de schaapskooi zonder dat ze terechtkomen in het
natuurterrein;
3. Een centraal punt voor opvang tijdens een epidemische uitbraak, bv. mond en
klauwzeer. Zo kan besmetting via de duinbezoeker worden voorkomen;
4. Plek waar lammeren geboren kunnen worden;
5. Methode om voedingsstoffen uit het terrein te verwijderen: overdag vreten in het duin
en ’s nachts mesten in de kooi.
Maatschappelijke betrokkenheid
1. Voor de stichting ‘ Schaapskooi Bergen’ is een schaapskooi absoluut noodzakelijk om
gelden te kunnen generen voor de exploitatie van de schaapskooi en voor
ondersteuning van de schaapskudde;
2. De schaapskooi is een centraal punt voor vrijwilligers van de stichting;
3. De schaapskooi is een centraal punt voor educatie en voorlichting over het beheer
van het duingebied;
4. Een schaapskooi levert een bijdrage om bij de duinbezoeker draagvlak te krijgen voor
het behouden van open duingebieden in een afwisselend kleinschalig duinlandschap;
5. De schaapskooi vergroot de verbinding tussen PWN en maatschappij (educatie en
voorlichting, betrokkenheid met groepen en publiek).
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In de nieuwe situatie wordt het beheersgebouw en de fietsenstalling gesloopt en wordt alle
verharding daar omheen verwijderd. Dit perceel gaat weer op in de omliggende natuur.
De nieuwe schaapskooi is op circa 100 meter vanaf de Zeeweg gesitueerd. De situering is
een gevolg van enerzijds bedrijfsmatige/logistieke randvoorwaarden en anderzijds een
esthetische. De bijzondere architectuur van de schaapskooi rechtvaardigt wel een
prominent zicht vanaf de toegangsweg. De entree van de veestal en het educatiegedeelte
zijn gericht op respectievelijk de toegangsweg en de Zeeweg. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk beeld vanaf de weg en biedt recreanten/bezoekers een zeer toegankelijke
mogelijkheid om van buitenaf in het gebouw te kijken. Voor de bouw van de schaapskooi
zal een beperkte oppervlakte aan bossage worden verwijderd. Rond de schaapskooi wordt
extra verharding aangelegd ten behoeve van de bedrijfsvoering en deels ten behoeve van
de bezoekers/recreanten. De voormalige toegangsweg wordt in ere hersteld door het
aanbrengen van halfopen verharding over een breedte van 3,5 meter waarmee het
natuurlijke karakter van het pad in stand blijft maar er voldoende draagkracht ontstaat voor
het werkverkeer en bezoekersverkeer dat vanaf de Zeeweg van en naar de schaapskooi
rijdt.
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1.4.

Ruimtelijke beschrijving van het ontwerp

Architectonische toelichting op het ontwerp
Bij de op te richten stichting “Schaapskooi Bergen” is een architect betrokken. Deze heeft
een voorlopig ontwerp van de schaapskooi ontworpen waarbij de volgende
randvoorwaarden zijn gehanteerd:
Randvoorwaarden ontwerp:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De vorm van schaapskooi moet passen in het kleinschalig duinlandschap met een
natuurlijke uitstraling.
De grootte van de schaapskooi is gebaseerd op 150 schapen.
Er moet voldoende licht zijn, ook op een natuurlijke wijze. (“Men moet binnen de
krant kunnen lezen”).
De stal moet gebouwd worden met voldoende volume, dus niet te laag.
Een vloeistofdichte vloer. Dit voorkomt uitspoeling van mest en medicijnen in de
bodem. Mest en medicijnen kunnen met het strooisel worden afgevoerd uit het
duinterrein.
De stal moet machinaal leeg gehaald kunnen worden.
Het moet een praktische stal zijn. Een persoon moet het werk kunnen doen.
De stal moet makkelijk toegankelijk zijn voor bezoekers.
Een groepsruimte voor maximaal 30 personen moet geïntegreerd in het ontwerp
i.v.m. beheer door Stichting Schaapskooi Bergen

Verder was een randvoorwaarden voor het ontwerp om zo min mogelijk ruimte af te nemen
van het bosbestand. De vorm van schaapskooi moet passen in het kleinschalig
duinlandschap met een natuurlijke uitstraling. Hiermee samen hangt het streven een niet te
grote massa te maken. De plattegrondvorm is gekozen om de bouwmassa een zekere
mildheid te geven. Door de beide eindtraveeën als een aankapping te behandelen is de
massaliteit terug gebracht.
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In het beheersgedeelte van het gebouw bevinden zich een schapenstal van circa 300 m2
met een bijbehorende isoleerruimte en hooiopslag en natte ruimte voor de beheerders. In
het educatieve gedeelte zijn een entree, educatieruimte, keuken en sanitaire voorzieningen
en een werkruimte.
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De beide lange gevels hebben kozijnpartijen die voor de helft bezet zijn met gaas en voor
de helft met glas. Een plaat aan de binnenzijde maakt het mogelijk bij strenge kou of in de
tijd dat er lammeren worden geboren de gaasopeningen te sluiten.

De topgevels zijn open met gaas voor de ventilatie.
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Bij de materialisatie van deze opzet heeft het bosbrandgevaar een belangrijke rol
gespeeld. Daarom is gekozen voor een sedum(vegetatie) dak. Dit heeft in het ontwerp
geleid tot consequenties voor de dakhelling. Voor de draagstructuur is gekozen voor
stenen penanten met daarop gelijmde houten spanten.

Het organische karakter van het ontwerp en de materialisatie sluit goed aan bij het karakter
van het natuurgebied en de gedachte dat het gebouw als het ware wordt opgenomen in
zijn natuurlijke omgeving.
Het architectonisch ontwerp garandeert op deze wijze, ondanks de toevoeging van een
nieuw gebouw, het behoud van de aanwezige natuurlijke beeldkwaliteit c.q. ruimtelijke
kwaliteit van het gebied.
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2.

BELEIDSKADER

2.1.

Rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De minister van I&M heeft op 13 maart 2012 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) vastgesteld. Dit betreft een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van het
kabinet. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt ondermeer de Nota Ruimte,
de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak. In de
ontwerp-SVIR geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op
rijksniveau. In de structuurvisie worden belangrijke andere accenten geplaatst op het brede
gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het betekent voor
de ruimtelijke ordening in brede zin een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden en
actualisatie van het Nationaal Ruimtelijk Beleid. In de SVIR is vastgelegd dat voor een
beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten
worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project
Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en
waddengebied, defensie, ecologische hoofdstructuur, erfgoederen van uitzonderlijke
universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en primaire
waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).
De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze
bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op
lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling,
gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening gewenst. De kaderstellende uitspraken
onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om
de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming op het lokale
niveau, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het
Barro geeft richtlijnen voor de inhoud van een bestemmingsplan voor zover het gaat om
ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Het Barro is in werking getreden met
ingang van 30 december 2011, behoudens enkele uitzonderingen.
Concreet voor deze ruimtelijke onderbouwing biedt de SVIR geen uitgangspunten. Het in
dit kader relevante rijksbeleid zal tezijnertijd in het provinciale beleid worden doorvertaald.
Behalve overwegingen van zeer algemene aard worden er op rijksniveau geen
richtinggevende uitspraken gedaan met betrekking tot dit concrete project. Er is, gelet op
het bovenstaande en de ondergeschikte aard en relatief zeer beperkte omvang van de
bouw en het oogmerk van het gebruik (een schaapskooi voor het beheer van het
natuurgebied) geen strijdigheid met het rijksbeleid. De conclusie is dan ook dat het
rijksbeleid geen belemmering vormt voor de realisatie van het plan.
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2.2.

Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040.
Provinciale Staten van Noord-Holland heeft in juni 2010 de Structuurvisie Noord-Holland
2040 vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven dat globalisering en klimaatverandering
grote gevolgen hebben voor de provincie. Ook veranderingen en trends op nationaal en
lokaal niveau hebben grote ruimtelijke impact. In de structuurvisie worden de ruimtelijke
opgaven en keuzes aangegeven en wordt geschetst hoer de provincie Noord-Holland er in
2040 uit moet komen te zien. Er worden drie belangrijke provinciale ruimtelijke belangen
genoemd, te weten de ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Deze worden vervolgens nader uitgewerkt.
In relatie tot de aard en omvang van het bouwvoornemen (perceelsniveau) is de
Structuurvisie voor de gehele provincie Noord-Holland van een veel hoger
abstractieniveau. De toetsing aan de drie provinciale belangen is daarom bondig en op
hoofdlijnen. Het provinciaal ruimtelijk belang van de ruimtelijke kwaliteit wordt in dit geval
op perceelsniveau gediend. Het bouwvoornemen dat met deze partiële herziening
planologisch mogelijk wordt gemaakt voorziet in de bouw van een schaapskooi ten
behoeve van het natuurbeheer. Dit natuurbeheer zorgt voor een duurzame instandhouding
van de gewenste “ruimtelijke kwaliteit” van het natuurgebied. De bijzondere architectuur
van de schaapskooi sluit aan bij het natuurlijke karakter van het duingebied en levert
daarmee eveneens een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.
Onder het provinciaal ruimtelijk belang van duurzaam ruimtegebruik verstaat de Provincie
Noord-Holland het plaatsen van de juiste functies op de juiste plek en een efficiënt gebruik
van de beschikbare ruimte. De schaapskooi wordt nabij de Zeeweg aan de rand van het
natuurgebied gesitueerd. In de schaapskooi worden beheersfuncties met educatieve en
recreatieve functies gecombineerd waarmee het bestaande beheers/educatiegebouw met
bijgebouw en verharding aan de Uilenvangersweg in het centrum van het natuurgebied
volledig kan worden verwijderd. Er wordt hiervoor niet meer beslag gelegd op de
beschikbare ruimte dan strikt nodig voor de beoogde doelen (voornamelijk stalling voor
schapen). De architectuur en de toegepaste materialen hebben een duurzaam en natuurlijk
karakter. Het bouwplan past derhalve binnen dit provinciaal belang.
Het provinciaal ruimtelijk belang van klimaatbestendigheid richt zich met name op
bescherming tegen wateroverlast, voldoende schoon drinkwater en oppervlaktewater en
voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Op grond van de in deze
ruimtelijke onderbouwing opgenomen watertoets kan worden geconcludeerd dat het
bouwplan niet strijdig is met de relevante wateraspecten, waaronder het aspect
waterkwaliteit en bescherming tegen wateroverlast. Het bouwplan is verder van zodanig
beperkte aard en omvang dat de provinciale belangen op het gebied van
klimaatbestendigheid niet worden geschaad.
Op de verschillende kaartlagen van de structuurvisieverbeelding valt het perceel in de
volgende gebieden.
Themakaart Cultuurlandschappen: het gebied valt in het landschapstype “jonge duinen”.
Bij de navolgende behandeling van de Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie wordt
hier nader op ingegaan.
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Themakaart Recreatie en toerisme: Het perceel ligt nabij het fietsroutenetwerk. De
toeristisch-recreatieve nevenfunctie van de schaapskooi nabij deze fietsroute is van
toegevoegde toeristisch-recreatieve waarde. Vanwege deze toegevoegde waarde wordt
het project ook financieel gesteund uit het Investeringsfonds Landelijk gebied (ILG).
Themakaart landbouw: Het gebied is aangemerkt voor gecombineerde landbouw. In de
structuurvisie is de volgende relevante passage opgenomen:
In deze zone zijn landschappelijk kwetsbare gebieden zoals veenweidegebieden of
cultuurhistorisch waardevolle gebieden karakteristiek. Het landschap bepaalt waar en
welke ruimte wordt geboden aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar
schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor
nieuwe economische activiteiten (verbreding). Vormen van nieuwe economische
activiteiten zijn agrarisch natuurbeheer, landschapsbehoud, recreatie, verkoop aan huis,
verwerking van producten, zorg, educatie, en energie. In de omgeving van het stedelijk
gebied - in de metropolitane landschappen – stimuleert de Provincie Noord-Holland de
ontwikkeling van deze op de stedelijke recreatiebehoefte gerichte functies.
De schaapskooi en het daarmee mogelijk te maken natuurbeheer sluit goed aan bij het
uitgangspunt dat het landschap bepaalt welke ruimte kan worden geboden aan
bedrijfsontwikkeling. Het beoogde kleinschalige natuurbeheer met schapen, in combinatie
met daaraan ondergeschikte toeristisch/recreatieve betekenis, past naadloos in het
karakter van het omliggende duinlandschap.
Themakaart Natuur: Het gebied is aangemerkt als Natura 2000-gebied en Ecologische
Hoofdstructuur. In paragraaf 4.6 Ecologie wordt uiteengezet wat de invloed van de
schaapskooi is op de natuurfunctie. Het bouwvoornemen is getoetst aan de relevante
natuurwetgeving.
Themakaart Grond-, drink- en oppervlaktewater: Op deze kaart is het gebied aangewezen
als fijnmazige waterberging. In de structuurvisie is het volgende opgenomen:
Door de klimaatverandering moet in de toekomst anders worden omgegaan met grond- en
oppervlaktewater. Het huidige afwateringssysteem zal niet meer voldoen door heviger
regenval, daarom is meer bergingscapaciteit nodig. Drogere periodes komen vaker voor
waardoor een zoetwatertekort kan ontstaan. De Provincie Noord-Holland heeft op basis
van het Nationaal bestuursakkoord Water de wateroverlastopgave vastgesteld. Provincie
Noord-Holland zorgt voor ruimte voor (zoet)waterberging door de hele provincie aan te
wijzen als zoekgebied voor fijnmazige waterberging. De waterschappen realiseren deze
fijnmazige waterberging en doen dat op integrale wijze. Provincie Noord-Holland zorgt voor
ruimte voor (zoet)waterberging door de hele provincie aan te wijzen als zoekgebied voor
fijnmazige waterberging.
De schaapskooi is vanwege de beperkte aard en omvang en de beoogde functie als
veestal voor natuurbeheer niet in strijd met de beoogde doelen en belangen van het grond, drink- en oppervlaktewater. Voor de bouw van de schaapskooi is wel een verklaring van
geen bezwaar nodig op grond van de Provinciale Milieuverordening. Deze Verordening ziet
toe op de bescherming van het waterwingebied Bergen waar de locatie van de
schaapskooi in is gelegen.
Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt is,
gelet op de beperkte aard en omvang niet strijdig met de doelstellingen van de
Structuurvisie.
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e

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie, incl. 1 herziening 23 mei 2011 en GS
besluit 15 november 2011 m.b.t. aanpassing EHS gebieden en zones.
Provinciale Staten hebben op 24 juni 2010 de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze verordening is van toepassing op nieuwe
bestemmingsplannen. De PRVS maakt een duidelijk onderscheid tussen het bestaand
bebouwd gebied (BBS) en het landelijk gebied. Het bestaande beheersgebouw van PWN
aan de Uilenvangersweg is aangemerkt als BBS. Het plangebied waar de schaapskooi is
gesitueerd valt op de verbeelding van de Structuurvisie buiten het BBS. Daarom zijn de
regels voor het gehele provinciale grondgebied (Hoofdstuk 2), de regels voor het landelijk
gebied (hoofdstuk 4) en De Groene Ruimte (hoofdstuk 5) van toepassing.
Van hoofdstuk 2 van de PRVS is uitsluitend artikel 8 aardkundig waardevolle gebieden
voor dit plan relevant. Het plangebied ligt in een op de kaart aangemerkt aardkundig
waardevol gebied.
Van hoofdstuk 4 zijn artikel 14 “Overige vormen van verstedelijking” en 15 “ruimtelijke
kwaliteitseis in geval van verstedelijking in het landelijk gebied” relevant.
De bouw van de schaapskooi en de gelijktijdige sloop van het bestaande beheersgebouw
kan worden beschouwd als uitbreiding van bestaande verstedelijking, hoewel deze door de
sloop van de bestaande gebouwen per saldo zeer beperkt is. Verstedelijking, hoe beperkt
ook, is alleen toegestaan mits de noodzaak daarvan is aangetoond en het niet door
herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand bebouwd
gebied kan worden gerealiseerd. De noodzaak is in paragraaf 1.1. omschreven. De
specifieke functie van de veestalling en de noodzaak van situering in/nabij het te begrazen
gebied toont aan dat deze veestalling niet in bestaand bebouwd gebied kan worden
gerealiseerd. Verder dient het bepaalde in artikel 15 in acht worden genomen. Artikel 15
luidt:
Lid 1
Bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe of uitbreiding van bestaande verstedelijking, als
bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14 in het landelijk gebied houden rekening met:
a. de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld in
artikel 8;
b. de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
c. de openheid van het landschap;
d. de historische structuurlijnen;
e. cultuurhistorische objecten; in overeenstemming met het in lid 2 genoemde beleidskader
Landschap en Cultuurhistorie.
Daartoe geeft de toelichting bij bestemmingsplannen tenminste een verantwoording van de mate
waarin deze nieuwe functies rekening houden met:
1. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap;
2. de ordeningsprincipes van het landschap;
3. de bebouwingskarakteristieken ( architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse;
4. de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving ( grotere landschapseenheid);
5. de bestaande kwaliteiten van het gebied ( inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de
maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de
nieuwe functies.
Lid 2
Gedeputeerde Staten stellen de landschapstypen en kernkwaliteiten als bedoeld in lid 1 vast in een
Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie.
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In de navolgende paragraaf wordt beschreven op welke wijze rekening wordt gehouden met de
kernkwaliteiten van het landschapstype en de aardkundige waarden, zoals omschreven in de
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. In paragraaf 3.1 wordt verantwoord op welke wijze

rekening wordt gehouden met de vijf uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit.
Van hoofdstuk 5 is artikel 19 “Ecologische Hoofdstructuur en provinciale Ecologische
Verbindingszones” van toepassing. De onderhavige bestemming en bijbehorende
planregels die het bouwen en gebruiken van een veestal ten behoeve van het beoogde
natuurbeheer planologisch mogelijk maken vormt geen onomkeerbare belemmering voor
het omzetten van gronden naar een natuurfunctie. In tegendeel; het borgt een duurzame
instandhouding van de reeds aanwezige natuurfunctie. De wezenlijke waarden en
kenmerken van het gebied worden beschreven in het ecologisch rapport, waarvan in
paragraaf 4.6 de conclusies zijn opgenomen en dat als bijlage bij deze toelichting is
opgenomen. Voor de Ecologische Hoofdstructuur is in dit rapport de conclusie getrokken
dat de negatieve effecten op het gebied volledig gecompenseerd worden door de positieve
effecten die begrazing kan hebben op het gebied. De wezenlijke waarden worden derhalve
in voldoende mate beschermd en negatieve effecten worden in voldoende mate
voorkomen c.q. gecompenseerd.
Op basis van het bovenstaande en onder verwijzing naar de bovengenoemde paragrafen
kan worden geconcludeerd dat voor het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan
planologisch mogelijk wordt gemaakt op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie een ontheffing aangevraagd dient te worden. Op basis van de toetsing van
het bouwvoornemen aan de Verordening is de verwachting dat deze ontheffing kan worden
verleend.
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie met bijbehorende Informatiekaart
In deze nota wordt per landschapstype aangegeven welke kernkwaliteiten de provincie
Noord-Holland belangrijk vinden en hoe zij hierop wil sturen. Verder zijn structuurdragers
van provinciaal belang aangegeven. De nota is een toetsingskader voor het verlenen van
ontheffing op grond van de PRVS. De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft
informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten,
archeologische verwachtingen en structuurdragers als molens, militaire structuren en
historische dijken. De informatiekaart is een geografische uitwerking van de Leidraad
landschap en Cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart
(CHW).
Het Noordhollands duingebied valt onder het landschapstype “Jonge Duinlandschap”. Het
karakter van dit landschapstype wordt in de beleidsnota als volgt samengevat:
Het grootste deel van dit landschapstype bestaat uit de combinatie van matig open gebied
en zeer open gebied. De overgangen duinen-strandvlakte en duinen-open polderland en
de daarmee gepaard gaande contrasten zijn belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit. De
duinen worden gevormd door hoge, droge zandruggen, vaak begroeid met helmgras. De
kustlijn en de duinen hebben een primaire functie als zeekering en als natuurgebied. De
binnenduinranden van de oude duingebieden kennen een lange bewoningsgeschiedenis. In de
duinzoom liggen steden, dorpen, villaparken, landgoederen, buitenplaatsen en gezondheidscentra.
Het perceel langs de Zeeweg ligt op de overgang van het duingebied naar de binnenduinrand. Uit de
beleidsnota zijn de volgende voor dit plan relevante kernkwaliteiten gedefinieerd:
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Ondergrond
•
•

Reliëfrijke gebieden tussen 5 en 50 meter boven NAP.
Het begraven archeologisch landschap (met name uit de Vroege Middeleeuwen,
5e-10e eeuw).

Landschaps-DNA
•
•
•

Voormalige strandvlakten en strandwal, vervlakte duinen en kalkrijk duinzand.
Mate van openheid: combinatie van matig open gebied (reliëfrijke duinen) en zeer
open gebied (strandvlakten, polderlandschap)
Contrasten in openheid op de overgangen duinenstrand en duinen-open
polderlandschap

De kernkwaliteiten van de ondergrond worden niet aangetast omdat het reliëf van het
landschap ter plekke met de bouw van de veestal in stand blijft. Er vinden nagenoeg geen
vergravingen plaats. Ook het begraven archeologische landschap blijft met het
bouwvoornemen onaangetast omdat de ondergrond onder de 40 cm diepte ongeroerd
blijft.
Het perceel langs de Zeeweg waar de schaapskooi wordt gebouwd is omgeven door
opgaande bossages van grillige eikenopstanden, berkenbosjes en slecht ontwikkelde
dennenbomen. De schaapskooi zal, gelet op de relatief beperkte omvang, de vormgeving
en de natuurlijke verschijningsvorm, de openheid ter plekke in zeer beperkte mate
aantasten. De aanleiding voor de bouw van de schaapskooi is het mogelijk maken van
beheer van het gebied met schapen waardoor juist het karakteristieke kleinschalige
mozaïeklandschap en de aanwezige openheid van het gebied duurzaam in stand wordt
gehouden.
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Informatiekaart behorende bij de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.
Raadpleging van de Informatiekaart leert dat het perceel nabij de Zeeweg niet in een
gebied ligt dat van historisch bouwkundige, historisch geografische of archeologische
waarde wordt aangemerkt. De dichtstbijzijnde aanwezige waarden liggen om ruim een
kilometer afstand.
Archeologische waarden zijn niet in het geding omdat het bouwvoornemen dat
planologisch mogelijk wordt gemaakt voorziet in ingrepen in de ondergrond tot maximaal
40 centimeter diep. Er wordt niet geheid. De grondwaterstand wordt niet beïnvloed door
het bouwvoornemen. De grond ter plaatse is bij aanplant rond 1950 80 cm diep gespit. Op
het grootste deel van het oppervlak van de schaapskooi wordt grond opgebracht ter
bescherming van de aardkundige waarden. Maaiveldverlaging vindt slechts plaats op een
naar schatting 1/3 deel van de 500 m2 die de schaapskooi groot is.
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanwezige archeologische
en cultuurhistorische situatie geen belemmering vormt voor het bouwvoornemen.

Provinciale Milieuverordening
In de Provinciale Milieuverordening staan specifieke milieuregels voor de provincie NoordHolland. Deze regels gaan onder andere over de onderstaande milieubeschermingsgebieden:
• Waterwingebieden
• Grondwaterbeschermingsgebieden
• aardkundige monumenten
• stiltegebieden
De Provinciale Milieuverordening (PMV) is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm) en de
Wet bodembescherming. De eerste tranche trad in 1994 in werking. Daarna is de
verordening via een aantal "tranches" (wijzigingen) verder aangevuld, gewijzigd en
geactualiseerd. Op 11 juli 2011 is tranche 7 vastgesteld. Daarin zijn inhoudelijke
wijzigingen doorgevoerd voor de grondwaterbescherming met het oog op de waterwinning
en de bescherming van aardkundige monumenten.
De bouw van de schaapskooi ligt in het gebied dat in de Verordening is aangewezen als
gebied waarvoor regels gelden ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met
het oog op de waterwinning (gebied: Bergen) en als gebied waarvoor regels gelden ter
bescherming van de aardkundige monumenten (gebied: Duingebied van Schoorl en
Bergen). Voor de bouw van de schaapskooi is op grond van de Verordening een ontheffing
van Gedeputeerde Staten nodig. Op basis van het vooroverleg tussen de initiatiefnemer en
het bevoegde gezag is deze ontheffing op 24 januari 2012 formeel aangevraagd en op 27
april 2012 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afgegeven (projectnummer
110576, kenmerk 2012-22923). De ontheffing is in de bijlage opgenomen.
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2.3.

Gemeentelijk beleid

Het vigerende bestemmingsplan
Thans vigeert voor het duingebied op de plaats van de nieuwe schaapskooi het
bestemmingsplan “Algemeen bestemmingsplan I” dat op 14 augustus 1973 door de
gemeenteraad is vastgesteld en respectievelijk op 1 oktober 1974 en 27 november 1980
door Gedeputeerde Staten en de Kroon gedeeltelijk zijn goedgekeurd is. De
hoofddoelstelling van dit bestemmingsplan is:
Het consolideren en beschermen van de bestaande toestand met het oog op de
belangrijke functies van de in het plan begrepen gronden: zeewering, kustverdediging en
reddingswezen op en nabij het strand; drinkwaterwinning in de duinen; agrarische
doeleinden in het poldergebied; en natuur- en landschapsbehoud, milieubescherming en
passieve dagrecreatie in de duinen, bossen en weidegebieden.
Deze doelstelling is vertaald in de toedeling van de bestemmingen en aanduidingen op de
plankaart met bijbehorende bouw- en gebruiksvoorschriften. Het onderhavige plangebied
ligt in de vigerende bestemming “Duingebied klasse A”. Deze gronden zijn bestemd voor
duinreservaat, de aanleg van in dat kader benodigde werken, kleine gebouwen en andere
bouwwerken. Het bestemmingsplan koppelt aan deze bestemming aanvullende
voorschriften welke zijn opgenomen in artikel XXIV “Natuurgebied”. Op de plankaart van
het bestemmingsplan is het voormalige toegangspad naar het inmiddels verwijderde
pompstation bestemd als weg van lokaal belang. Het opnieuw aanleggen van dit
toegangspad naar de nieuwe schaapskooi is, mits op het zelfde tracé gelegen, in
overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.
Het beoogde gebruik van het perceel, de stalling van vee ten behoeve van het natuurlijk
beheer van het duingebied, overeenkomstig de in beleid vastgestelde natuurdoelstellingen,
past binnen de doelstelling en gebruiksvoorschriften van het geldende bestemmingsplan.
De bouw van de veestalling is echter op de volgende punten in strijd met de vigerende
bouwvoorschriften:
• De inhoud van de schaapskooi (circa 2150 m3) overschrijdt de voorgeschreven
maximale inhoud van 25 m3;
• De goothoogte van de schaapskooi ( circa 2,85 m.) overschrijdt de voorgeschreven
maximale goothoogte van 2,25 meter.
Vanwege de bovengenoemde strijdigheid met de bouwvoorschriften is besloten tot de
aanvraag om planologische medewerking aan het bouwvoornemen middels de
omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit “handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening”.
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.

Fragment plankaart bestemmingsplan
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Welstandsnota (2004)
De gemeenteraad heeft voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergen een
welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn de criteria beschreven die ten grondslag
liggen aan de welstandsbeoordeling bij het beoordelen van bouwplannen. In de nota
komen, na een hoofdstuk over het ruimtelijke welstandsbeleid in Bergen, de
welstandscriteria aan de orde. Allereerst komen daarbij de algemene welstandscriteria aan
de orde, vervolgens de 'relatieve' welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten.
Tot slot komen de 'absolute' criteria aan bod voor de sneltoets van veel voorkomende
kleine bouwwerken.
Het perceel aan de Zeeweg valt in het welstandsgebied “J1 Landelijk gebied, bebouwing in
bos/duinen”. De bebouwing in het duingebied is over het algemeen soberder gedetailleerd dan de
bebouwing in het bosgebied. Er is gebruik gemaakt van eenvoudige materialen. Over de kleurstelling
is geen eenduidige uitspraak te doen Het duingebied van de gemeente Bergen behoort tot de
Ecologische Hoofdstructuur en dient als zodanig te worden beschermd. Het bos- en duingebied zijn
van cultuurhistorische waarde. De silhouet van de duinenrij en de beboste binnenduinrand geven de
gemeente Bergen een extra dimensie. Het handhaven van de huidige kustlijn en het overige duin- en
bosgebied staan centraal. Bebouwing en met name verdichting dient in deze gebieden zoveel
mogelijk te worden tegengegaan. Sinds 1995 is het kustgebied beschermd via de
natuurbeschermingswet. Bovendien vallen de duinen onder de Europese Habitatrichtlijn en is het
gebied aangewezen als Belvédèregebied. Dit betekent dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen in het
gebied rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorische waarden. Het beleid moet zich
daarom richten op een evenwichtige ontwikkeling van het gebied met zowel ruimte voor natuur als
recreatie. Het welstandstoezicht is gericht op het herstel, het maximaal behouden en versterken van
de cultuurhistorische waarden van het duin- en bosgebied van de gemeente Bergen. Het
oorspronkelijke karakter van het gebied maakt het tot een bijzonder welstandsgebied.

De onderstaande criteria zijn relevant voor het bouwvoornemen.
Ruimte
-

de bepalende eenheid van het gebied is een vrijstaand pand met een individueel karakter
de bebouwing dient op grote afstand van de weg te staan
de bebouwing dient op grote afstand van elkaar te staan
de nokrichting dient of haaks op, of parallel aan de straat te zijn, waarbij de richting zodanig
gekozen dient te worden dat het straat- en bebouwingsbeeld wordt versterkt

Bebouwing
-

de bebouwing bestaat uit één of twee lagen met kap
een wolfseind is niet toegestaan

De verwachting is dat het bouwvoornemen past binnen het bovengenoemde beleid en de
gestelde criteria. De uiteindelijke toetsing van de concrete aanvraag zal dit tezijnertijd
moeten bevestigen.
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Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Gemeente Bergen (20 april 2010)
De gemeente heeft de ontwerpstructuurvisie “Landelijk Gebied Gemeente Bergen” in de
inspraakprocedure gebracht. In de ontwerpstructuurvisie wordt als plangebied het landelijk
gebied gedefinieerd als het buitengebied van de gemeente Bergen met uitzondering van
de dorpskernen en het duingebied. Het duingebied is buiten het plangebied gelaten omdat
in dit een in divers Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid vastgelegd en diverse
wetgeving beschermd natuurgebied is waar geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien. Het
plangebied ligt centraal in dit gebied. In de ontwerpstructuurvisie voorziene ruimtelijke
ontwikkelingen hebben vanwege deze ligging en de beperkte omvang, geen invloed op het
plangebied.
Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012.
Op 1 januari 2012 is de Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012 in werking getreden
die voorziet in onder andere de bescherming van archeologische waarden. Het gebied
waarin de schaapskooi zich bevindt heeft op de bij deze verordening behorende
archeologische beleidskaart een zogenaamde lage verwachtingswaarde. Het in de
verordening opgenomen verbod om de bodem te verstoren geldt in dit gebied niet voor
verstoringen kleiner is dan 2500 m2, én dieper is dan 40 cm. De bouw van de schaapskooi
en de aanleg van de bijbehorende verharding valt binnen deze criteria waarmee het in de
verordening opgenomen verbod niet van toepassing is.
2.4.

Waterbeleid

Op 14 oktober 2009 heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) het 'Waterbeheersplan 2010-2015 - Van veilige dijken tot schoon
water' (WBP4) vastgesteld. Op 9 maart 2010 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland het plan goedgekeurd. Het WBP4 geeft een overzicht van de doelen en
maatregelen om het watersysteem in deze periode op orde te brengen en te houden. Het
plan gaat in op beheer en onderhoud van dijken en watergangen, de
afvalwaterzuiveringen, lozingen, uitvoeringsprogramma’s en calamiteitenbestrijding. De
komende jaren worden veel dijken langs de Noordzee, Waddenzee, IJssel- en Markermeer
en kades langs vaarten en kanalen versterkt. Ook wordt extra ruimte voor water
gerealiseerd en worden gemalen aangepast en stuwen verbreed en geautomatiseerd.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het werkgebied, Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal, voorbereid is op zeespiegelstijging en meer extreme regenval. Bovendien
bereidt het Hoogheemraadschap zich voor op periodes van watertekort. Een andere grote
uitdaging is het uitvoeren van de maatregelen die de waterkwaliteit moeten verbeteren,
zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Deze maatregelen volgen
uit de Europese Kaderrichtlijn Water.
Het bouwvoornemen dat met dit bestemmingsplan planologisch wordt mogelijk gemaakt is
van zodanige ligging, aard en beperkte omvang dat het Waterbeheersplan 2010-2015
hiervoor geen beleidsmatige belemmering vormt.

25

3.

ASPECTEN VAN BEELDKWALITEIT

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd van de mate waarin het voorgenomen
bouwplan rekening houdt met de onderstaande vijf aspecten van beeldkwaliteit zoals
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en de maatregelen die
nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de nieuwe
functies.
1. de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap
2. de ordeningsprincipes van het landschap
3. de bebouwingskarakteristieken ter plaatse (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte)
4. de inpassing van de nieuwe functie in de wijdere omgeving (grotere
landschapseenheid)
5. de bestaande kwaliteiten van het gebied
De omvang van het plangebied en het bouwvoornemen (een nieuwe schaapskooi) dat met
deze nieuwe planologische regeling mogelijk wordt gemaakt is, in relatie tot de bedoelde
schaal van de ontwikkelingsgeschiedenis (1) en ordeningsprincipes van het landschap (2)
en de inpassing in de wijdere omgeving (4) van beperkte aard, schaal en omvang. Het
bouwvoornemen is dan ook niet van directe betekenis voor deze drie aspecten. Het
duingebied kent een natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Het netwerk van routes is als
zodanig organisch ontstaan en in de loop van jaren met het verharden daarvan
geformaliseerd. Gelet op de natuurlijke ontstaansgeschiedenis is van een duidelijk
cultuurhistorisch ordeningsprincipe geen sprake. De keuze van situering van het gebouw in
de wijdere omgeving en op het perceel zelf is gebaseerd op het een beoogd efficiënt
gebruik en een goede bereikbaarheid en bruikbaarheid voor gebruikers en bezoekers in
het gebied. Dit leidt echter niet tot negatieve effecten op de genoemde drie aspecten van
beeldkwaliteit.
Er is op de beoogde locatie voor de schaapskooi geen sprake van een bruikbare referentie
van bebouwingskarakteristiek. Het natuurlijke karakter van de directe omgeving is de enige
bruikbare referentie. In paragraaf 1.4 is beschreven op welke wijze deze referentie is
gebruikt voor het ontwerp van het gebouw. Gebouwen zijn in wezen gebiedsvreemd voor
een natuurlijk duingebied. Echter het architectonisch ontwerp zorgt voor een maximale
inpassing en aansluiting van het gebouw bij de natuurlijke omgeving en daarmee maximale
beperking van de negatieve effecten op de gebiedskwaliteiten. De veestalling biedt de
noodzakelijke randvoorwaarde voor de begrazing van het gebied met schapen. Deze
begrazing zorgt voor een duurzaam behoud van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied
en compenseert daarmee ruimschoots de bovengenoemde negatieve effecten.
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4.

OMGEVINGSASPECTEN

4.1.

Verkeersaspecten

Bereikbaarheid
Het aan te leggen toegangspad voor de nieuwe schaapskooi wordt een doodlopend pad
dat aansluit op het fietspad langs de Zeeweg (provinciale weg N510). Het pad is uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en fietsers, met uitzondering van gemotoriseerd
werkverkeer (o.a. trekker met mestkar/dumper van en naar de schaapskooi i.v.m.
mestafvoer) met toestemming van het PWN. Bij het toegangspad komt na ca. 10 meter
vanaf de Zeeweg een slagboom om ongewenst verkeer tegen te houden. Het toegangspad
ligt tevens bij een bushalte van de Buurtbus en een zomerbuslijn, met een bijbehorende
uitvoegstrook. De schaapskooi is hiermee ook prima bereikbaar met het openbaar vervoer.

Visualisatie van toekomstige inrit en toegangspad naar de schaapskooi

Parkeren
Bezoekers van de schaapskooi en het educatief centrum kunnen hun auto parkeren op
een ruime parkeerplaats aan de Uilenvangersweg, op circa 100 meter vanaf de
toegangspad van de schaapskooi. Voor beheerders van het gebied en het educatief
gedeelte van het gebouw is voldoende parkeerruimte op het halfverharde erf rond de
schaapskooi. Voor fietsers is in overdekte stallingruimte voorzien onder de kap van de
schaapskooi.

Parkeerplaats aan de Uilenvangersweg
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4.2.

Bedrijvigheid in de directe omgeving, milieuzonering

Een goede ruimtelijke ontwikkeling streeft naar het bevorderen van een duurzame
ruimtelijke kwaliteit in een dynamische samenleving. Het is helder dat duurzame ruimtelijke
kwaliteit mede richting en inhoud geeft aan het criterium “een goede ruimtelijke ordening”.
Een goede ruimtelijke ordening houdt ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door
milieubelastende activiteiten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet in de
publicatie "Bedrijven en milieuzonering" (editie 2009), het zogenaamde ‘groene boekje’,
een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op
lokaal niveau. Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten
opzichte van woningen krijgen en dat nieuwe woningen of uitbreiding van bestaande
woningen op een verantwoorde afstand bedrijven gesitueerd worden. Het Groene Boekje
geeft richtafstanden waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.
De adviesafstanden hangen samen met gebiedskenmerken. Het is mogelijk om door
middel van maatregelen overlast te beperken en daardoor af te wijken van de afstanden. In
dat geval zal aangetoond moeten worden welke maatregelen worden genomen om de
overlast te beperken. Aan de hand hiervan kan dan gemotiveerd worden afgeweken van
de standaard adviesafstanden.
Het toetsen van het plan bestaat uit twee toetsen, te weten;
1. het toetsen van de afstanden van de milieubelastende activiteit
schaapskooi ten opzichte van woningen van derden;
2. het toetsen of, bij het planologisch mogelijk maken van de bouw
schaapskooi, in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen en actief
vanwege de bouw van de schaapskooi mogelijk worden beperkt
bedrijfsvoering.

van de
van de
zijn die
in hun

Uit onderzoek ter plekke en na consultatie van de Milieudienst Regio Alkmaar is gebleken
dat de dichtstbijzijnde woning van derden op 200 meter afstand, en daarmee buiten de
invloedssfeer van de schaapskooi ligt. De schaapskooi zelf bevindt zich eveneens niet in
de invloedssfeer van nabijgelegen bedrijvigheid.
Geconcludeerd kan worden dat het bouw- en gebruiksvoornemen geen belemmering of
beperking betekend voor bedrijvigheid of woningen van derden in de directe omgeving.
4.3.

Wet Milieubeheer en Wet Geurhinder

Het houden van dieren valt onder categorie 8 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer. Voor de schapenstal is daarmee Wet milieubeheer van toepassing. Het
Besluit landbouw is niet van toepassing omdat niet kan worden voldaan aan artikel 4 lid 1.
Dit artikel sluit inrichtingen uit die op of na 1 januari 2002 zijn opgericht die geheel of
gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en
veehouderij of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied. Het Noordhollands
duinreservaat is aan te merken als een zeer kwetsbaar gebied in de zin van de Wet
ammoniak en veehouderij. Dit betekent dat voor de schapenstal een omgevingsvergunning
voor de activiteit `oprichten en exploiteren van een inrichting` (voorheen milieuvergunning)
moet worden aangevraagd.
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Bij de vergunningaanvraag dienen een aantal toetsingkaders te worden meegewogen.
De meest in het oog springend zijn de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet
geurhinder en veehouderij. Op grond van artikel 4 van de Wet ammoniak en veehouderij
mag van geen veehouderij worden opgericht. Op grond van artikel 5 lid 2 mag een
vergunning niet worden geweigerd indien dieren worden gehouden uitsluitend of in
hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer. De te houden schapen worden in dit geval
gehouden uitsluitend voor natuurbeheer. De aanvraag om een omgevingsvergunning is bij
het bevoegde gezag ingediend.
Wat betreft de Wet geurhinder en veehouderij zijn geen kwetsbare objecten in de nabije
omgeving. Aan de Wet geurhinder en veehouderij kan worden voldaan.
4.4.

Wegverkeergeluid

Het bouwvoornemen betreft de bouw van een schaapskooi aan nabij de Zeeweg. De
schaapskooi is vanwege zijn specifieke functie als veestalling geen geluidgevoelig object.
De Wet geluidhinder is derhalve niet van toepassing.
4.5.

Bodem

Op basis van het historisch bekende gebruik als natuurgebied/duingebied kan worden
geconcludeerd dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik als veestalling en dat
de bodemgesteldheid geen belemmering vormt voor realisatie van het bouwvoornemen.
Tevens is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat de bodem
geschikt is voor het beoogde gebruik.
4.6.

Natuurtoets

Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur, Flora- en faunawet en
Beschermd Natuurmonument
Het perceel aan de Zeeweg valt binnen het gebied waarop de Natuurbeschermingswet van
toepassing is en binnen het gebied van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
Nagegaan dient te worden of er op grond van deze twee wettelijke beschermingsregimes
een vergunning of ontheffing noodzakelijk is en of de verwachting gerechtvaardigd is dat
deze vergunning of ontheffing kan worden verleend. Bovendien dient te worden nagegaan
of er op grond van de Flora- en Faunawet voor het bouwvoornemen ontheffing
noodzakelijk is omdat mogelijk aangewezen beschermde flora- en faunasoorten worden
bedreigd. Verder valt het perceel binnen het duingebied met de formele status van
Beschermd Natuurmonument. In het voorjaar van 2010 is door het ecologisch
adviesbureau AFO ecologisch onderzoek verricht. De onderzoeksresultaten zijn
opgenomen in het rapport “Natuurtoets Schaapskooi Noordhollands Duinreservaat PWN
Gemeente Bergen” d.d. mei 2012. Onder verwijzing naar en met citering uit het rapport dat
is opgenomen in de bijlagen kunnen voor de vier afzonderlijke wettelijke beschermingsregimes de onderstaande conclusies worden getrokken.
Natuurbeschermingswet 1998
Kwalificerende soorten
In de te verwachten effectzone op en rond de planlocatie wordt geen effect op soorten
verwacht waarvoor het Noordhollands Duinreservaat is aangemeld en binnenkort specifiek
zal worden aangewezen als Natura2000-gebied, noch op soorten waarvoor een zogeheten
complementair doel is vastgesteld. Verder toetsing of beoordeling is hier niet aan de orde.
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Kwalificerende habitats
Het doel van de begrazing is de kwaliteit van het Habitattype 2130 Grijze duinen te
behouden en zelfs te verhogen. Dit was de belangrijkste reden voor de plaatsing van de
schaapskooi. Dit positieve effect geldt ook voor het type 2150 en mogelijk voor type 2180.
De plaatsing van de schaapskooi heeft daarentegen ook negatieve gevolgen voor het type
2180 Duinbossen, daarbij liggen de huidige depositiewaarden voor het type 2180 A lokaal
zelfs boven de als kritische beschouwde depositiewaarde. De schaapskooi veroorzaakt in
een relatief kleine zone een zeer geringe bijdrage aan deze overschrijding en zorgt in een
nog kleiner deel zelf voor een overschrijding. Daarnaast is er in deze laatste zone sprake
van fysieke aantasting door kap van bomen voor aanleg van een toegangsweg en de bouw
van de schaapskooi.
Fysieke aantasting
De conclusie is dat door de afname als gevolg van het bouwrijp maken van grond sprake is
van een afname van het habitattype duinbos, maar er is zeker geen sprake van een
significante afname. Daarbij kan worden opgemerkt dat binnen de zone waar aantasting
plaatsvindt het aandeel esdoorns relatief groot is.
Afname kwaliteit: Stikstofdepositie ( ammoniakemissie)
De resultaten van de ammoniakemissie en de beschouwing van de stikstofdepositie
wijzen, naast een afname op stikstof uit het duingebied als gevolg van de begrazing, op
een lokale toename van de hoeveelheid stikstof in het duin. Een substantiële bijdrage aan
overschrijding van de kritische waarde ten gevolge van de ingebruikname van de
schaapskooi, wordt uitsluitend verwacht binnen een straal van enkele tientallen meters
rond de schaapskooi. Er treedt direct grenzend aan de schaapskooi dus zeker
verslechtering op van de kwaliteit van het habitattype Duinbos (droog). Gelet op het grote
areaal van het habitattype Duinbos (droog) zowel in het gehele reservaat als in de directe
omgeving, kan de geconstateerde afname van kwaliteit op een relatief kleine oppervlakte
zeker niet als significant beoordeeld worden. Een niet onbelangrijk aspect hierbij is dat de
beheerder zelf stuur kan zetten op de effecten van schaapskooi op de diverse habitattypen
en doelsoorten. En met behulp van monitoring een goede balans kan en moet vinden
tussen de potentieel positieve en negatieve effecten van de schaapskooi. Waarbij het
uiteindelijke doel is om instandhoudingsdoelstellingen van de diverse habtitattypen en
soorten te kunnen behalen.
Conclusie Natuurbeschermingswet ‘98
Gelet op de aanwezige, maar zeker niet als significant beoordeelde, negatieve effecten op
habitattypen, is de conclusie dat voor de voorgenomen bouw en gebruik van de
schaapskooi op basis van deze rapportage een verklaring van geen bezwaar dient te
worden aangevraagd.
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn in de EHS niet toegestaan indien deze de
wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële
alternatieven zijn, én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Voor ingrepen
die aantoonbaar aan de criteria voldoen geldt dat de schade zoveel mogelijk moet worden
beperkt door mitigerende maatregelen, en resterende schade dient door de initiatiefnemer
te worden gecompenseerd. Een nieuwe “spelregel” in het kader van toetsing van ingrepen
of activiteiten in de EHS is de zogeheten saldo-benadering en de herbegrenzing. Hierbij
kunnen bepaalde ontwikkelingen in de EHS doorgang vinden ook als deze niet voldoen
aan het criterium dat er sprake moet is van een groot openbaar belang. De eis die gesteld
wordt bij de saldo benadering en de herbegrenzing is wel dat de EHS er als geheel in
kwaliteit of kwantiteit op vooruit gaat.
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Bij dit project dient er aanspraak gemaakt te worden op de saldo-benadering. De negatieve
effecten als gevolg van de beperkte toename van verharding of half verharding, worden bij
het behalen van de door de beheerder gestelde begrazingsdoelen en het verwijderen van
een onderkomen elders in het duin, meer dan gecompenseerd door de positieve effecten
die voortkomen uit dit project. Het EHS-gebied gaat er in dat geval per saldo op vooruit.
Conclusie Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Middels dit natuuronderzoek wordt voldaan aan de eis dat zowel de negatieve als de
positieve effecten in één ruimtelijk visie zijn opgenomen, waarmee voldaan wordt aan de
eis voor een saldobenadering.
Beschermd natuurmonument
Als gevolg van het inwerking treden van de Crisis- en herstelwet is het toetsingkader voor
gebieden die de status van Beschermd Natuurmonument hebben gewijzigd. Het is
verboden om zonder vergunning handelingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor
de te beschermen waarden van een natuurmonument, zoals natuurschoon en de
natuurwetenschappelijke betekenis ervan (artikel 16, eerste lid, Nb-wet). Dit regime biedt
het bevoegd gezag in alle gevallen de ruimte om bij vergunningverlening niet alleen
rekening te houden met de bescherming van de natuurwaarden, maar ook met
economische, sociale en culturele belangen. De voorzorgtoets in artikel 16, derde lid, van
de Nb-wet voor handelingen met mogelijk significante effecten vervalt.
Conclusie Beschermd Natuurmonument
De beschrijving van het doel van het project en de effectbeoordeling zoals beschreven in
de rapportage, waarin zowel natuurschoon als de wetenschappelijke waarden zijn
omschreven vormen een afdoende onderbouwing voor een beslissing van het bevoegd
gezag in het kader van toestemming of vergunningverlening.
Flora- en faunawet
Flora
Beschadiging of vernietiging van groeiplaatsen van beschermde flora soorten is niet in het
geding bij de ten uitvoer brengen van het plan.
Fauna
Vogels
Het verwijderen van habitat dat geschikt is voor broedvogels zal maximaal op slechts
enkele broedterritoria effect hebben. Het maximaal te verwachten effect is dat één
broedterritorium van enkele, in het duin algemeen voorkomende, soorten zou kunnen
verdwijnen. Er verdwijnen geen jaarrond beschermde nest- of verblijfplaatsen. Door de
open structuur van het gebouw ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor soorten die deels
cultuurvolgers zijn, waarbij het gebouw nest- of verblijfsmogelijkheden biedt. De te kappen
bomen dienen, ook indien kap plaatsvindt buiten de broedtijd, vooraf nogmaals
gecontroleerd te worden op aanwezigheid van vaste nest-, rust of verblijfplaatsen (o.a.
spechten). De kap vindt volgens de planning plaats buiten de broedtijd zodat de kans op
verstoring van nesten niet aan de orde is.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen. Niet aanwezig
Jachtgebied. Het kappen van de open ruimte is als ingreep te gering om een negatief
effect van betekenis te kunnen hebben, zelfs niet op het niveau van het individu. Er is
nauwelijks of geen sprake van vermindering van geschikt jachtgebied.
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Overige soorten
Er werden geen soorten aangetroffen op of in de omgeving van de planlocatie die een
negatief effect zouden kunnen ondervinden van voorgenomen bouw en ingebruikname van
de schaapskooi en waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling.
Conclusie Flora- en faunawet
Er is geen reden voor een aanvraag ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.
Algemene Conclusie Natuurwetgeving
•

•
•

4.7.

Een vergunning aanvraag is noodzakelijk in het kader van Natuurbeschermingswet
’98 (Natura2000-gebied en Beschermd Natuurmonument) en in het kader van de
Ecologische hoofdstructuur (EHS), dan wel verklaring van geen bezwaar (Wabo).
Er wordt lokaal een niet significante verslechtering verwacht voor het habitattype
Duinbos (droog).
Een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet is niet aan de orde.

Luchtkwaliteit

Op basis van de ‘Wet luchtkwaliteit’ kunnen ruimtelijk-economische initiatieven worden
uitgevoerd als aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
-

grenswaarden worden niet overschreden, of
per saldo verbetert de luchtkwaliteit of blijft tenminste gelijk, of
het initiatief draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtkwaliteit, of
het initiatief is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL).

In de regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Regeling NIBM) is
een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen
aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De onderhavige schaapskooi valt niet
binnen de lijst van categorieën van gevallen die niet in betekenende mate bijdrage aan de
luchtverontreiniging. De luchtkwaliteit zal echter per saldo tenminste gelijk blijven. De
ruimtelijke ingreep kan, gelet op de beperkte aard en omvang als emissieneutraal worden
beschouwd.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het bouwplan zonder toetsing aan de
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De Wet vormt dan ook
geen belemmering voor de te doorlopen vrijstellingsplanprocedure.
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4.8.

Externe veiligheid

De doelstelling van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woonen leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten met opslag
en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te
dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden.
Raadpleging van de Risicokaart van de provincie Noord-Holland leert dat het perceel
nabij de Zeeweg niet in een risicocontour van een Bevi-inrichting ligt. Aspecten als
externe veiligheid op grond van het Bevi zijn derhalve niet aan de orde. Er is ook
gekeken naar eventuele routes van gevaarlijke stoffen. De Zeeweg is geen aangewezen
route voor gevaarlijke stoffen. Er liggen verder ook geen andere aangewezen routes voor
gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het perceel. Langs de Zeeweg ligt een bovenlokale
buisleidingen.
Het perceel ligt echter ruim buiten de bij deze buisleiding behorende risicocontour.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat aspecten van externe
veiligheid geen belemmering vormen voor het bouwvoornemen.
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4.9.

Waterparagraaf

Waterkwaliteit
In het duingebied rond het plangebied is geen gemeentelijk rioolstelsel aanwezig. De
schaapskooi zal niet van sanitair worden voorzien en zal geen vuilwater produceren. Het
educatieve deel van het gebouw heeft wel sanitair. Dit zal op het gemeentelijke riool
worden aangesloten. Het dak van de schaapskooi wordt als vegetatiedak uitgevoerd en
wordt niet voorzien van dakgoten. Het hemelwater vanaf de bebouwing infiltreert in de
nieuwe situatie in de onverharde grond en halfopen bestrating rond de schaapskooi. Het
hemelwater vanaf de verharding infiltreert in de naastliggende grond.
Watercompensatie.
In het kader van deze omgevingsvergunningaanvraag wordt circa 170 m2 gebouw en 630
m2 verharding verwijderd aan de Uilenvangersweg en wordt op de nieuwe locatie een
schaapskooi van 490 m2 gebouw en een oppervlakte aan verharding van 790 m2
aangelegd. Van deze verharding bestaat 235 m2 uit betonklinkers in gesloten
keperverband en 555 m2 (waaronder het toegangspad) uit betonklinkers in halfopen
verband. Per saldo neemt de oppervlakte aan bebouwing met 320 m2 toe en neemt de
oppervlakte aan verharding met 160 m2 toe. Na realisatie van het bouwvoornemen zal de
totale oppervlakte aan extra bebouwing en verharding dus in beperkte mate toenemen. Het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert een beleidsregel dat er geen
watercompensatie hoeft plaats te vinden als de toename aan verhard oppervlak onder de
800 m2 blijft. Er wordt, in verband met het bouwplan geen oppervlaktewater op of nabij het
perceel gedempt. Vanwege deze zeer beperkte toename van het verhard oppervlak, en het
feit dat deze onder de door het Hoogheemraadschap gehanteerde grens van 800 m2 blijft,
hoeft er geen compenserend water te worden gerealiseerd.
Waterkering
De schaapskooi ligt niet in de invloedssfeer van een door het Hoogheemraadschap
aangewezen waterkering. Op dit aspect is de keur derhalve niet van toepassing.
Grondwater
Voor de bouw van de schaapskooi hoeft geen bronbemaling te worden toegepast. Er
worden geen kelders gebouwd of gesloopt en er wordt in verband met het bouwplan niet
dieper dan circa 40 cm gegraven. De schaapskooi wordt met een strokenfundering
uitgevoerd en wordt dus niet onderheid. Het bouwvoornemen is derhalve niet van invloed
op het grondwater.
Geconcludeerd kan worden dat het bouwvoornemen gelet op de aard en beperkte schaal
niet van invloed is op de relevante wateraspecten.
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5.

UITVOERBAARHEID

5.1.

Economische uitvoerbaarheid van het plan

Voor de sloop van het beheersgebouw e.a. langs de Uilenvangersweg en de realisatie van
de nieuwe schaapskooi en de inrichting van het terrein is PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland verantwoordelijk. PWN behoudt de regie over het ontwerp van de schaapskooi en
de inrichting van het duinterrein ten behoeve van de schaapskudde. PWN is
verantwoordelijk voor de financiering van de te bouwen schaapskooi en inrichting van het
duinterrein. PWN is daarmee juridisch eigenaar van de schaapskooi. PWN zal als
initiatiefnemer de schaapskooi voor eigen rekening en risico realiseren Na realisatie geeft
PWN de schaapskooi in gebruik aan de stichting ‘Schaapskooi Bergen”. PWN stelt het
begrazingsplan vast dat door de schaapherder wordt uitgevoerd.
Het bouwplan is voor de gemeente Bergen economisch uitvoerbaar omdat bij de
realisering van dit bouwplan geen gemeentelijke gronden of eigendommen rechtstreeks
betrokken zijn, zij geen financieel risico loopt en, behoudens de behandeling van de
vergunningaanvragen waar legeskosten voor worden betaald, geen voor verhaal in
aanmerking komende kosten maakt. Verder zal de gemeente met de initiatiefnemers een
planschade-overeenkomst sluiten waarmee het planschaderisico van de gemeente naar de
initiatiefnemers wordt verlegd.
5.2.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan

Vooroverleg
Vooroverleg overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro met de provincie Noord-Holland, het Rijk en
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is nodig omdat de provincie
ontwikkelingen, waaronder de onderhavige gebruikswijziging, buiten bestaand bebouwd
gebied (BBG) hiervan niet heeft uitgesloten. PWN heeft zijn bouwvoornemen besproken
met de direct betrokken belanghebbenden en wettelijk aangewezen instanties. Op basis
van dit vooroverleg is de verwachting dat zij geen bezwaar zullen uiten tegen het
bouwvoornemen.
Ambtelijk vooroverleg met de provincie Noord-Holland
Over de locatie van de schaapskooi in relatie tot het grondwaterbeschermingsgebied heeft
op 16 november 2011 vooroverleg plaatsgevonden tussen de hydrologen van
Waterleidingbedrijf PWN en die van de Provincie Noord-Holland en de vergunningverlener
op grond van de PMV. Op basis van een memo van 15 november 2011 heeft de provincie
ambtelijk aangegeven zich te kunnen vinden in het standpunt van PWN dat voor de
geplande schaapskooi geen risico wordt gezien voor de drinkwatervoorziening en dat de
grenzen van de beschermingsgebieden zullen worden aangepast.
Met de provincie Noord-Holland is het ambtelijk vooroverleg afgerond met een e-mail
waarin vanuit de provincie wordt aangegeven dat er inhoudelijk “geen problemen” zijn te
verwachten en de memo van 15 november 2011. Beide stukken zijn in de bijlage
opgenomen.
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Procedure
De aanvraag om omgevingsvergunning dient de uitgebreide voorbereidingsprocedure te
doorlopen als omschreven in § 3.3 Wabo. Dit omdat de gevraagde omgevingsvergunning
als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo slechts kan worden verleend met toepassing
van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3º Wabo.
De uitgebreide voorbereidingsprocedure houdt in dat op de voorbereiding van de
beschikking op de aanvraag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van
toepassing is. Hieruit volgt dat er voorafgaand aan een definitief besluit, en na
bekendmaking, een ontwerpbesluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter
inzage wordt gelegd, tijdens welke termijn hiertegen zienswijzen kunnen worden ingediend.
Met inachtneming van de eventueel ingediende zienswijzen vindt vervolgens definitieve
besluitvorming plaats.
In het geval van toepassing van afdeling 3.4 Awb zijn de volgende verplichtingen
onderdeel van de te doorlopen procedure:
.
- Het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel
2.27 Wabo bij de gemeenteraad, tenzij het project een door deze raad
aangewezen geval betreft waarin een dergelijk verklaring niet is vereist (artikel 6.5,
lid 3 Bor); Omdat deze aanvraag om de bouw en het gebruik van een schaapskooi
in het buitengebied ligt valt deze niet onder de omschreven categorie van gevallen
waarvoor geen verklaring is vereist. Een verklaring van geen bedenking van de
gemeenteraad is derhalve noodzakelijk.
- Bekendmaking van het ontwerpbesluit geschiedt, naast in het huis-aan-huisblad,
ook in de Staatscourant (artikel 6.14 Bor);
- Toezending van het ontwerpbesluit aan Gedeputeerde Staten en de VROMinspecteur (artikel 6.12 Bor).
- Met inachtneming van eventueel ingediende zienswijze neemt het college van
burgemeester en wethouders een besluit over de omgevingsvergunning.
Van <PM> tot en met <PM> heeft de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende
stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van terinzagelegging
zijn <wel/geen> zienswijzen ingekomen.
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